
Referat fra bestyrelsesmøde i B1973 d. 10. januar 2017 

Mødedeltagere: 
Bo Mondrup, P.H. Mortensen, Jan Mogensen, Henrik Lohmann, Dorthe Persson, Henrik Cortsen, 

Kasper Jensen. 

Afbud fra: Dan Eriksen. Ikke til stede: Henrik Lindbaum 

 

  

Punkter på dagsorden: 

Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet blev godkendt 

Næste møde: 21. februar 2017 kl. 18.30 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste møde 

 Intet under dette punkt 

Emner til behandling/beslutning 

 Frivilligfest:  

◦ Der er måske problemer med maden – Bo undersøger om der er andre muligheder 

◦ Hvis vi bliver mere en 80 personer, sætter vi telt op 

◦ Vi hyrer ”pigerne” til at dække bord kl. 16. P.H. beder Charlotte stå for dette.  

◦ PH bestiller vin og sørger for at nogen køber ind. 

◦ Bo følger op ang. musik 

◦ Der er sidste tilmelding til festen d. 12. Dorthe sender ud til bestyrelsen d. 13 om 

morgenen, om hvor mange tilmeldinger der er. 

 Årets priser (indstillinger vedhæftet nedenfor) 

◦ Årets B73er: Kasper Jensen 

◦ Årets holdleder: Ronni  Svart 

◦ Årets Momsemorpris: Lørdagsbold 

◦ Årets ungdomstræner: René Krag Hansen 

◦ Årets fitness: Gert Nielsen 

 Budget 2017 

◦ Budgettet blev diskuteret – Henrik retter til og sender til Dorthe 

Status på igangværende projekter 

 Motionsklubben:  

◦ Der er stadig over 600 medlemmer – der er en fornuftig økonomi. Der er et ønske om at få 

en bedre PC til væggen. 

 Info fra sportschefen:  

◦ Der skal afholdes et møde for alle frivillige ang. trivsel og fastholdelse d. 4. februar 2017. 

Oplæg om hvordan man kan hjælpe hinanden i klubben på tværs af årgange, 

mentorordning, trænerforum m.m. 

◦ Det er et problem, at der er nogen som ikke vil spille på andre hold i seniorafdelingen. Vi 

skal have understreget, at vi ikke har lukkede hold i klubben. 

 Web 

◦ Der arbejdes videre på Webben. 

 Årshjul 

◦ Idrætsforummøde på kommunen. Vi skal have valgt en – dette afventer den nye bestyrelse. 

◦ Leverandørkontrakter: Carlsberg skal først fornyes til næste år. 

◦ DBU delegeretmøde 

 Kontingentopkrævning 

◦ Efterår 2016: 
Alle har nu betalt. De få, som ikke har betalt (herunder de tidligere omtalte spillere på U16/17), er 
udmeldt. 
Forår 2017: 
I overensstemmelse med oplysningerne på hjemmesiden sendes 2o. januar opkrævninger ud til 



639 medlemmer (aktive, passive, støttemedlemmer, fodboldfitness) på i alt 398.160 kr. 
Betalingsfristen er sat til mandag den 6. februar, så denne gang er der styr på betalingsservice. 

 Administrationen 

◦ Bo vil tale med dem om, at vi skal have indkaldt nye medlemmer til en snak 

 Byggeudvalget 

◦ Vi skal til at starte på ansøgningen snarest. 

Nyt fra formanden 

 Informerede om diverse ang. personer og priser. 

 Der er 48 tilmeldte til vinarrangement på fredag 

 Sponsorer: Der er 2 sponsorer, som har trukket sig. Ellers ser det fornuftigt ud med sponsorer. 

Der er arrangeret skiferie 

 Maj står med Elverloungen alene nu. 

Økonomi ved kassereren 

 Er i gang med at lave regnskab klar til næste bestyrelsesmøde. 

Nyt fra HR udvalget 

 Der er ikke nogen til at tage sig af dette nu. 

Nyt/diverse fra øvrige medlemmer 

Jan Mogensen:  

 Er gået ind i et udvalg under DBU: BUS 

 Skal til møde på mandag ang. ”Pas på Herlev” 

Dan Eriksen Ikke til stede 

P.H. Mortensen 

 Har haft møde med kasseapparatleverandøren – vi får en ipad med integreret dankort og 

mobilepay mulighed. 

 Der mangler frivillige til at drive baren. 

Henrik Lohmann 

Henrik Cortsen 

Henrik Lindbaum 

Dorthe Persson 

Kasper Jensen 

 Brøndby Masterclass: Der er flere af klubberne som ikke dukker op, så det er ikke blevet 

så stort, som det var tiltænkt. Det er et problem at nogle prioriterer anderledes. 

 Påsketur til Holland – vi er blevet spurgt, om man kan få et tilskud fra klubben, hvis man 

ikke har råd. Som udgangspunkt, giver vi ikke tilskud til enkeltpersoner. Jan vil søge DIF 

om tilskud for denne person. 

 

Eventuelt 

 Der var intet under dette punkt. 

Dorthe Persson/10. januar 2017/Revideret 20. februar 2017 

 

 

 

 


